
 

 

 

 

 

 

   Mandag 2. oktober Tirsdag 3. oktober Onsdag 4. oktober Torsdag 5. oktober Fredag 6. oktober 

Lek ute/inne 

 

Høstferie 

Lek ute/inne 

 

 Høstferie 

Lek ute/inne 

 

Høstferie 

 

Lek ute/inne     

 

Høstferie 

Fredagsfest kl. 09.30 

 

Høstferie 

     

   Mandag 9. oktober       Tirsdag 10. oktober   Onsdag 11. oktober Torsdag 12. oktober 

 

Fredag 13. oktober 

Patrik begynner på 

Jordbærstua:-) 

 

Vi feirer Alvin 2 år,  

hurra!!:) 

 

Vi jobber med 

Forutprosjekt 

Vi jobber med 

Forutprosjekt 

 

Vi feirer Madelen 2 år, 

hurra!!:) 

 

Vi går på en liten tur.  

Vi går ca. kl. 10 

 

Fredagsfest kl. 09.30  

 

Halvdagskurs for 

assistentene 

Mandag 16. oktober Tirsdag 17. oktober Onsdag 18. oktober Torsdag 19. oktober Fredag 20. oktober 

Møtedag 

Frilek inne/ute 

Student Marita begynner i 

praksis, velkommen!:) 

Vi jobber med 

Forutprosjekt 

 

   

 

Vi jobber med 

Forutprosjekt 

 

Vi går på en liten tur.  

Vi går ca. Kl. 10 

 

Fredagsfest kl. 09.30  

 

 

 

Mandag 23. oktober Tirsdag 24. oktober Onsdag 25. oktober Torsdag 26. oktober Fredag 27. oktober 

Møtedag 

Frilek inne/ute 

 

 

Forutaksjon fra kl.15-

16.30, velkommen:) 

Vi jobber med 

utviklingsprosjekt 

 

Vi går på en liten tur.  

Vi går ca. Kl. 10 

  

Fredagsfest kl. 09.30 

Vi feirer Patrik 1 år 

(28.10) hurra!!:) 

 

 

Mandag 30. oktober Tirsdag 31. oktober    

Møtedag 

Frilek inne/ute 

 

Vi jobber med 

utviklingsprosjekt 

 

   

MÅNEDSPLAN FOR OKTOBER 



 

 

 

 

 

 

Info 

 

Patrik (snart 1 år) lillebroren til Emma begynner på Jordbærstua mandag 09.10. Velkommen!!:) 

 

I uke 42 begynner Marita i 2 ukers praksis her på Jordbærstua. Hun går sitt tredje år på 

barnehagelærerutdanningen på Hamar. Det er nyttig og en stor ressurs for oss å ha elever i praksis. De 

kan stille spørsmål og få oss til å reflektere over egen praksis. 

 

I uke 41-43 skal vi ha fokus på årets FORUT prosjekt. Vi skal blant annet bruke musikk, sang, bilder og 

film for å bli kjent med årets barneaksjon. Dere kan lese mer om Forut her 

https://forut.no/barneaksjonen/ 

Gjennom arbeidet blir barna kjent med en annen kultur enn vår egen. 

Prosjektet avsluttes med en innsamlingsaksjon tirsdag 24. oktober fra 

kl.15-16.30. Det vil bli salg av mat, kaker, kaffe/te og det er basar + 

loddsalg. Husk småpenger!!! Alle pengene går til forut prosjektet. 

Velkommen!:) Vi ønsker oss gjerne mat fra andre kulturer for å selge på 

forut aksjonen. Det blir hengt opp liste som dere kan skrive dere på når 

det nærmer seg.  

 

Vi ønsker dere alle en fin høst!!:)  

Med vennlig hilsen alle oss på Jordbærstua 

https://forut.no/barneaksjonen/

